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вантажника

Сьогодні, 30 вересня,  святкує свій 65-річний ювілей  жи-
телька с. Нижнє Висоцьке Ганна Миколаївна  Савчак. Дорогу
і люблячу, добру і турботливу   дру-
жину, маму і бабусю щиро вітають
люблячий чоловік Іван, сини Ігор,
Андрій, Микола  і дочка Іванна із
сім’ями.

Нехай Господь благословить
Вас, рідненька, міцним здоров’ям,
щастям, радістю, добром і миром
– на многії і благії літа!

Сьогодні ювілейну стоптано
стежину

Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише

якусь частину –
Попереду немало ще доріг!
Бажаєм Вам століття ще про-

жити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ!

Колектив Ісаївської гімназії сердечно вітає з ювілеєм колегу
по роботі, добру, надійну, щиру людину, завуча Марію Семенів-

ну Галишин і бажає шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і довгого-довгого,
мирного, в Божій опіці, віку.

Хай квітне доля у роках прекрас-
них,

Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем

ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна

мить
І благодать Господня з Вами буде.

Дорогого і люблячого чоловіка, батька, дідуся, жителя с. Хащів
Ярослава Івановича Васильківа з 70-річним ювілеєм, який
святкуватиме 2 жовтня, від щирого серця і з великою любов’ю
вітають дружина, дочки, зяті, онуки,
свати і вся велика родина.  Шанов-
ному ювіляру усі вони бажають здо-
ров’я міцного, життєвої енергії, на-
снаги, великого людського щастя,
довголіття, Божого благословення у
кожній важливій справі. Многая і
благая літ!

Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не да-

дуть.
І сам Господь по милості над-

ілить
Ще довгих літ, що сонцем виг-

рають.

Колектив ветеринарної медицини Турківщини сердечно вітає з ювілейним днем народжен-
ня, який святкував 29 вересня, багатолітнього працівника галузі, професіонала, доброзичливу,
надійну і щиру людину, головного спеціаліста Турківського відділу Самбірського районного
управління Держпродспоживслужби  Ігоря Ярославовича Плесканка.

Хай щастя не відходить від Вашого порогу і Мати Божа Вас до серця пригорта, а доля, пода-
рована від Бога, цвіте здоров’ям, щастям, радістю і миром – на многії і благії літа!

Усі найкращі побажання
Сьогодні – в Вашу честь.
Натхнення, успіхів, здоров’я,
Чудових перехресть!
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодень родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

Учитель для школи –
як сонце для свiту

У цей осінній день вітаю всіх вчителів, ветеранів
педагогічної ниви з чудовим святом – Днем вчителя.

Бути вчителем, вихователем, наставни-
ком – це справжнє мистецтво, а обрана
за покликом серця наполеглива, чесна,
натхненна праця - збагачує світ мудр-
істю, знаннями, духовними цінностя-
ми. Знаю, що сьогодні, коли  Україна
та її Збройні Сили захищають від ро-
сійського окупанта  свою дер-
жавність,  вам доводиться працю-
вати в нелегких умовах, але  ви ро-
бите усе можливе задля виховання
і навчання  молодого покоління, зад-

ля перемоги над ворогом.
Низький уклін вам за турботу і любов

до дітей, терпіння і мудрість, жертовне слу-
жіння улюбленій справі. Щиро вдячний вам, до-

рогі вчителі, викладачі, вихователі за самовіддану
працю, безмежну любов до професії та віру в завт-
рашній день нашої держави.

З повагою, Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

Щороку, разом із золотом осені, приходить свято –
День працівників освіти.  На жаль, цьогоріч воно  про-
сякнуте війною, людським болем, дитячим
страхом.  Кожен з нас згадує своїх Вчителів
– тих, хто долучив до книги, запалив іскор-
ку знань, був старшим другом і порадни-
ком, кому ми зобов’язані своїми життє-
вими та професійними перемогами..
Вчитель — не просто професія. Ша-
новні педагоги. Ваша щоденна праця із
дітьми та молоддю є найважливішою
для розвитку кожної нації, кожної гро-
мади. Адже від тих цінностей, які ви
сформуєте у юного покоління, залежить
доля наших родин, міста, держави.
Прийміть щиру вдячність за високе служін-
ня обраній справі, невтомний творчий пошук
у далеко не простій справі навчання, виховання
та розвитку кожної дитини  у такий нелегкий для
нашої країни час.

Вітаю всіх працівників освіти нашої громади, вете-
ранів педагогічної праці з професійним святом.

З повагою, Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський  міський голова.
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Сердечно вітаємо  з 65-річчям від  дня народження,
яке святкуватиме  2 жовтня,  щиру і добру, чуйну і турбо-
тливу, дорогу і люблячу дружину, маму і бабусю, жительку
м.Турка  Любов Іванівну Шикоряк.

 Вітаючи Вас, рідненька, з цим прекрасним життєвим
святом, бажаємо не хворіти, душею

не старіти, ніколи не сумувати, жити
довго-довго на радість усій   ро-

дині. Нехай Божа милість та
благословення зросять Вашу

життєву дорогу, а  Матінка
Божа зі своїм Сином при-
несуть Вам світлу радість і
наповнять серце щастям і
теплом. Многая і благая
літ!

Люба матусю, бабу-
сенько мила,

Спасибі велике, що Ви
нас зростили.

Що Ви нас любите,
усім помагаєте,

Молитеся за нас, доб-
ра нам бажаєте.

За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З повагою і любов’ю –  чоловік Микола; син Микола з

дружиною Ольгою, онук Андрійко;  син Ігор з дружиною
Марією,  онуки –  Адріана та Артем.

Колеги по роботі харчоблоку КНП «Турківська ЦМЛ»
сердечно вітають з ювілеєм чудову, товариську, мудру
людину, фахівця своєї справи, доброго наставника і по-
радника, прекрасну душею жінку, кухаря Софію Федорів-
ну Сливар і бажають шановній ювілярці міцного здоро-
в’я – з роси і води, життєвого оптим-
ізму, поваги від людей, любові від
рідних, Божого благословення – на
довгий вік.

Хай радість щодня Вам Бог по-
силає

І Вашу родину благословляє.
Живіть ще довго, щоб на сторічний

ювілей
Ми привітали Вас!
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку!
Щасливого, доброго, довгого віку!

Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу
КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітає із 70-річчям
від дня народження  колишню медичну сестру палати
новонароджених Катерину Василівну Васьків і  бажає
шановній ювілярці великого людського щастя, міцного-
міцного здоров’я, світлої радості в житті, мирного неба

над головою, достатку, родинного тепла,
ласки Божої на многії і благії літа!

Хай оминають Вас тривоги,
А Бог дасть щастя на путі.
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
То ж не старійте і не знайте

В житті ні смутку, а ні бід,
У серці молодість плекайте,

Живіть до ста щасливих літ!

Шановні освітяни, дорогі ветерани-педагоги Туркі-
вщини! Від щирого серця вітаємо вас із професійним
святом – Днем учителя!

Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере
на себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує,
разом з тим відповідає за самого себе, свою професій-
ну підготовку, своє право носити таке високе й почесне
звання. В умовах суперечливого сьогодення, тим

більше  в умовах війни, все це вдається не-
просто. Та радує те, що, незважаючи ні на що,
свій обов’язок ви виконуєте гідно, завжди були
і залишаєтесь головним світочем у всебічно-
му житті дитини, даруючи їй тепло свого сер-
ця, скарби своїх знань.

Низький уклін вам, дорогі вчителі, за про-
фесіоналізм, витримку, терпіння, за любов до

обраної справи, самовідданість і багатство душі.
Хай засіяна невтомною працею освітянська нива

урожаїть новими талантами, яскравими особистостя-
ми та визначними перемогами й здобутками в житті, а
слово вчителя буде завжди святим і чистим на землі.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття! 
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім’ї, 

І радість на серці, і хліб на столі. 
Хай сміхом й веселістю повниться хата, 
Родина хай буде здорова й багата! 
І мрій, і бажань, і наснаги творити, 
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують, 
Злагода й мир у житті хай панують!

Îêñàíà Ìàíþõ, начальник відділу освіти, куль-
тури, молоді, туризму  і спорту Боринської селищної
ради;

Ìèõàéëî Áëàæ³âñüêèé, начальник відділу осві-
ти, культури і туризму Турківської міської ради;

Ìèõàéëî Þñèïîâè÷,  голова об’єднаної терито-
ріальної організації профспілки працівників освіти,
науки України Турківської міської та Боринської се-
лищної об’єднаних територіальних громад.

² ÑÒÀÂ Â²Í ßÍÃÎËÎÌ Â
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Із похмурого осіннього неба, наче рясні сльози, на землю падає дощ. Холодний вересень
тривожно оповив скорботну Турківщину, яка зустрічає 22-річного Героя, який віддав своє
молоде життя в боротьбі  з московськими загарбниками. Так склалися життєві обставини,
що сумна звістка в с. Карпатське, в родину Галичів,  чорною птахою прилетіла, ніби з журав-
линими ключами, які  в цю пору тужливо прощаються з рідними обжитими місцями. Але вони
відлітають, щоб навесні знову повернутися. А для загиблого Мар’яна Галича земна дорога до
милих  Карпат,  гостинної  домівки стала останньою. Відтепер він лише навідуватиметься
у сни рідних, близьких, друзів, нагадуючи про чудові життєві довоєнні миті, а відтак про жах-
ливу війну.  Він в Господньому воїнстві захищатиме й оберігатиме все те, що було серцю
миле.

Народився Мар’ян у багатодітній сім’ї Василя Ількови-
ча та Галини Степанівни Галичів.  Батьки в християнсь-
ких традиціях, у повазі до старших та й до людей взагалі
завжди виховували дітей. У селі цю  родину характеризу-
ють лише з позитивного боку. Староста с. Карпатське
(перед тим голова сільської ради) Марія Момоход каже,
що це сім’я, з якої можна і треба брати приклад. Батько
все життя працював на залізниці, щоб фінансово забез-
печувати дружину та дітей, а мати займалася вихован-
ням. Як і десятки інших односельчан, родина веде до-
машнє господарство, допомагаючи одне одному.

Приблизно 10 років тому в сім’ю Галичів вперше прий-
шла біда. Перебуваючи на Київщині, трагічно загинув най-
старший син. Біль втрати навічно закарбувався в серцях
рідних і  відтоді ятрить невимовним болем. А 25 вересня
біль став ще нестерпнішим. Виконуючи бойове завдан-
ня під час наступально-штурмових дій, неподалік насе-
леного пункту Ямпіль, що на Донеччині, загинув син Ма-
р’ян. Директор місцевої школи Мирон Лабецький із жа-
лем розповідає, що це був надзвичайно вихований, слух-
няний,  старанний учень. Добре вчився,  завжди першим
відгукувався на  прохання про допомогу. Закінчивши  на-
вчання в місцевій школі, хлопець поступив до Самбірсь-
кого професійно-технічного училища, де здобув спец-
іальність оператора комп’ютерного набору, а дальше
була строкова служба у прикордонних військах. Демобі-
лізувавшись, довго без роботи не засиджувався – пішов
працювати на  підприємство «Джейбл» до Ужгорода. А коли   росія віроломно вторглася в Україну, в
березні був призваний  до війська по мобілізації. Захищає Україну від агресора і його старший брат
Василь.

Турківщина в скорботі схиляє голову перед світлою пам’яттю молодого Героя і молитовно просить
Всевишнього визначити йому гідне місце у своїх Господніх палатах. На це він заслужив. Вічна пам’ять.
Слава Герою!

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ДОПОМОГА ВІД “REMAR S.O.S.”
Минулого вівторка Турківщину уже вдруге відвідали представники іспанської благодійної

організації “REMAR S.O.S.”, яка реалізо-
вує проекти в 75 країнах світу. Свою
діяльність в Україні розпочали з часу по-
вномасштабного вторгнення Росії і, як
запевнив представник організації, пра-
цюватимуть, допоки не закінчиться
війна. На майдані Шевченка, в м. Турка,
благодійники безкоштовно роздавали
гігієнічні набори внутрішньо переміще-
ним особам, які проживають на Турків-
щині, людям з інвалідністю, таким, що
опинилися у складних життєвих обста-
винах. Загалом було роздано близько
400 пакунків.  Паралельно працювала й
мобільна лікарська амбулаторія, де,
крім  медичних консультацій, благо-
дійники роздавали ліки тим, в кого про-
блеми із серцем, артеріальним тиском,
іншими недугами.

Секретар міської ради Олександр Гвоздінський, який супроводжував представників благодійної
організації, щиро подякував їм за всі ці добрі справи, які вони роблять в Україні  й зокрема на Турків-
щині.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÇÀ ÑÓÁÑÈÄ²ªÞ – ÄÎ ÏÅÍÑ²ÉÍÎÃÎ
З 23 вересня 2022 року набули чинності зміни у

порядку призначення житлової субсидії
Це означає, що з 1 грудня 2022 року повноваження про призначення, нарахування і виплати

житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг переходить від органів
соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України. Станом на сьогодні у
Львівській області житлову субсидію одержують майже 105 тисяч домогосподарств.  Суб-
сидію можуть отримати громадяни України або ж іноземці та особи без громадянства, які на
законних підставах перебувають на території нашої країни.

Таку субсидію призначають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалюваль-
ного сезону і розраховується так:

- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
Отож, зважаючи на переміщення людей в нашій країні, відтепер не враховується до середньомі-

сячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії:
- допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- компенсація для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням в своєму житловому

приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток».
Також поширено порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподар-

ствам, які внаслідок збройної агресії рф проти України залишилися без централізованого постачан-
ня теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади
для обігріву житлових приміщень, на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій
або які перебувають у тимчасовій окупації.

Крім того, переглянуті критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по
частковому безробіттю, а також людям, які
втратили роботу в період воєнного стану,
передбачивши можливість призначення
субсидії з урахуванням фактично отрима-
них доходів у розмірі допомоги по безробі-
ттю.

Також передбачено надання права на
отримання житлової субсидії особам, які:

1. мають у власності декілька житлових
приміщень або будинків, право власності,
на які набуто шляхом успадкування;

2. належать до складу домогосподарства
і перебувають за кордоном у період дії воє-
нного стану;

3. мають заборгованість з оплати житло-
во-комунальних послуг, яка утворилась в
період дії воєнного стану.

До 30 листопада 2022 року заяви приймають структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення лише в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або через «Дію» за
зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за
фактичним місцем проживання).

3 1 грудня ці заяви прийматимуть органи Пенсійного фонду України, у тому числі у разі надіслання
їх поштою або в електронній формі (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України,
мобільний додаток Пенсійного фонду України, засобами Порталу Дія), незалежно від місця прожи-
вання.

Також заяви з необхідними документами для призначення субсидії у будь-який час приймають у
сільських, селищних, міських радах територіальної громади або військової адміністрації та ЦНАПах
за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи -
за фактичним місцем проживання), які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надход-
ження уповноваженому органу (з 1 грудня -  органам Пенсійного фонду України).

Всі зазначені зміни дозволять забезпечити вчасність та ефективність надання житлових субсидій,
що особливо актуально в умовах опалювального сезону.

Упродовж жовтня-листопада поточного року органи соцзахисту проведуть масовий автоматичний
перерахунок субсидій на опалювальний період. Після цього, упродовж грудня 2022 року – березня
2023 року всі особові справи про одержувачів житлових субсидій будуть передані органам Пенсійно-
го фонду України.

Кому перерахували?
Відповідно до вищезазначеної постанови проведе-

но перерахунок пенсій пенсіонерам, у віці від 70 до 75
років, зокрема, встановлено щомісячну компенсацій-
ну виплату в розмірі 300 грн.

Ця компенсаційна виплата встановлюється, якщо що-
місячний розмір пенсійних виплат з урахуванням над-
бавок, та різних підвищень до пенсії є меншим серед-
ньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплаче-
но страхові внески та яка враховується для обчислен-
ня пенсії за 2020 рік (10340,35 грн). Тобто, у пенсіо-
нерів у яких розмір пенсії 10340,35грн. і більше, права
на цю виплату не мають.

Крім того, пенсіонерам, яким виповнилося 70 і
більше років, страховий стаж яких становить не мен-
ше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у
жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”, розмір якої з урахуванням над-
бавок, та різних підвищень до пенсії (крім пенсій за

особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000
гривень, встановлено відповідну доплату до пенсії.

Приклад 1: Громадянка М., 27.11.1951 р. н., страхо-
вий стаж становить 37 років, розмір пенсійної виплати
до 01.10.2022 року складав 2300 грн. У даному випад-
ку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата
в розмірі 300 гривень та доплата до 3000 гривень, ос-
кільки громадянці виповнилось 70 років та страховий
стаж більше 30 років.

Приклад 2: Громадянка М., 20.11.1950 р. н., страхо-
вий стаж становить 19 років. У такому випадку право
на компенсаційну виплату пенсіонерка в розмірі 300
грн. має, а права на доплату до 3000 грн. не має, у
звязку з відсутністю 30 років стажу.

Якщо ж страховий стаж становить менше, ніж 35
років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, (але

більше ніж 25 чи 20 років пропорційно), доплату до
пенсії встановлено в розмірі, пропорційному до наяв-
ного страхового стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.

Приклад 3. У пенсіонера М. (жінка) 29 років страхо-
вого стажу. Розмір пенсії визначається пропорційно до
30-ти років необхідних (29:30х3000=) 2900грн.

При цьому розмір пенсійної виплати за наявності
страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і
не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 70
до 80 років встановлено на рівні не менше ніж 2500
гривень, а в осіб, яким виповнилось 80 років і більше –
не менше ніж 2600 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 70 років після 1 жов-
тня 2022 року, щомісячна компенсаційна виплата та
доплата встановлюватиметься і виплачуватиметься з
дати досягнення ними такого віку.

Крім того, з 01.10.2022 проведено перерахунок
мінімальної пенсії особам, які досягли 65 років та ма-
ють страховий стаж не менше 30 років для жінок та
не менше 35 років для чоловіків і не працюють, у зв’яз-
ку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної пла-
ти з 6500 гривень до 6700 гривень. Нагадаємо, що
розмір пенсій для таких осіб не може бути меншим
40% мінімальної заробітної плати, тобто з 01.10.2022
– 2680 гривень (6700 гривень х 40 %).

Варто зауважити, що пенсіонерам не потрібно звер-
татися до органів Пенсійного фонду з питань перера-
хунків. Всі перерахунки будуть проведені за наявними
даними у їхніх пенсійних справах.

ÖÈÔÐÀ ÄÍß:
100 претендентів із

Львівщини скористаються
державною підтримкою в

рамках програми «єРобота»
За результатами п’ятьох етапів оцінки бізнес-планів учасників

урядової програми «єРобота», що спрямована на розвиток або
започаткування власної справи, тобто від липня й до тепер, Дер-
жавний центр зайнятості ухвалив рішення про надання коштів 100
заявникам, документи яких розглядала комісія Львівського облас-
ного центру зайнятості.

Про це повідомив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк.
За його словами, грант отримають 58 фізичних осіб-підприємців,
12 – юридичних осіб і 30 тих, хто тільки буде організовувати власну
справу. Середній розмір мікрогранту – 231,5 тис. гривень. Фінан-
сову допомогу дер-
жави можна вико-
ристати на прид-
бання обладнан-
ня, сировини, ма-
теріалів, закупів-
лю тварин, про-
грамного забез-
печення, оплату
послуг з марке-
тингу та на інші по-
треби, необхідні
для ведення або
р о з ш и р е н н я
підприємницької
діяльності.

Внаслідок реал-
ізації урядової програми «єРобота» в області буде створено  май-
же 240 нових робочих місць у таких галузях економіки як ресто-
ранний бізнес, будівельна індустрія, сільське господарство, зок-
рема зросте розведення великої рогатої худоби, кролівництво,
вирощування овочів. Також збільшиться виготовлення хлібобулоч-
ної продукції, масла та сиру, меблів, верхнього, трикотажного або
в’язаного одягу, аксесуарів, взуття, предметів з деревини та ін.

Подати заяву для участі у програмі «єРобота» можна через пор-
тал «Дія» https://is.gd/KT7RoW.

Львівський центр професійно-технічної освіти щопонеділка та
щочетверга надає онлайн-консультації з аспектів реалізації гран-
тової програми та написання бізнес-плану, а також на платформі
ZOOM проводить дводенні семінари (деталі – https://bit.ly/
3OpXOOn).

ПРО ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ
З 1 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 “Про додатковий соціальний захист
окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” було визначено порядок перерахунку пенсії з
01.10.2022 окремим категоріям громадян. Коментар з цього приводу заступника начальника ВОГ №20
ГУ ПФУ у Львівській області Олени Юсипович:

Сторінку підготувала Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного  захисту та взає-

модії з правоохоронними органами Турківської міської ради.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельно-вироб-
нича компанія “ЛЬВІВХОЛОД” готує документи для отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря.

Місцезнаходження юридичної особи: 79034, Львівська обл., м.
Львів, вул. Угорська,22.

Місцезнаходження промислового майданчика ТзОВ ТВК
«ЛЬВІВХОЛОД» за адресою: 82500, Львівська обл., Самбірський
р-н, м. Турка, площа Ринок, 14А.

Діяльність підприємства полягає в роздрібній торгівлі в неспец-
іалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоя-
ми та тютюновими виробами, а також в приготуванні курей-гриль і
випіканні хлібобулочних виробів.

На підприємстві розміщено 2 стаціонарних джерела викидів.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є печі: «ggm

gastro», «PDKG20», прес «PZF45DS Cuppone» та гриль «КИЙ-В».
Джерелами  утворення  забруднюючих речовин є електричні печі,

прес та гриль.
Викиди забруднюючих речовин для ДВ №1 (піч «ggm gastro»)

наступні: етиловий спирт – 0,0015 т/рік, ацетальдегід – 0,000054 т/
рік, оцтова кислота – 0,00013 т/р.

Викиди забруднюючих речовин для ДВ №2 (піч «PDKG20», гриль
«КИЙ-В», прес «PZF45DS Cuppone») наступні: акролеїн – 0,000016,
етиловий спирт – 0,0015 т/рік, ацетальдегід – 0,000054 т/рік,
оцтова кислота – 0,00013 т/р. речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок – 0,0011 т/рік.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян прий-
маються впродовж 30 календарних днів від дати публікації інфор-
мації Львівською обласною військовою адміністрацією – Департа-
мент екології та природних ресурсів Львівської обласної військо-
вої адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський  р-
н, м. Львів, вул. Стрийська, 98, (032)238-73-83, envir@loda.gov.ua.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

У турнірі взяли участь 16 юних
шашкістів, віком до 10 років
(2012 - 2017 р.н. ) За результа-
тами змагань, переможцями

ÇÌÀÃÀËÈÑÜ ÞÍ²
ØÀØÊ²ÑÒÈ

У неділю, 25 вересня, в Турківській ДЮСШ “Юність” відбу-
лися змагання з нагоди Міжнародного дня шашок. Дата виб-
рана на честь знаменитої промови про «шашки», яку було
виголошено сенатором Річардом Ніксоном в 1952 році в ході
виборів. Пізніше Ніксон став президентом США.

серед юнаків стали Андрій Ко-
марницький, Андрій Галич та
Юрій Співак. Серед дівчат у
трійку призерів увійшли Юлія

Ясінська, Софія Леневич та Та-
мара Мурис. Кращими серед
шашкістів до 8 років стали Дмит-
ро Яворський та Злата Павлик.

Призери нагороджені грамо-
тами директора Турківської
ДЮСШ “Юність” Василя Ціка.
Всі учасники також в нагороду
одержали іграшки, які від імені
«Благодійного фонду сім’ї
Доскіч» передала Оксана Кури-
ляк, помічник депутата обласної
ради Юрія Доскіча.

P.S. Мирна шашкова гра – це
змагання на витривалість,
логічність мислення, а також
вміння передбачати розвиток
подій. Правила гри в шашки
прості і загальнодоступні. Тому
у деяких людей існує про цю
гру помилкова думка як про
вельми легкий і простий вид
спорту. Насправді ж навчити-
ся добре грати в шашки – спра-
ва далеко не легка і не про-
ста, оскільки гра ця містить у
собі багато труднощів, тон-
кощів і глибин.

Шашки – це і наука, і спорт, і
мистецтво в одній грі, яка при-
носить багато радості і задо-
волення, даючи вихід різним
емоціям, в тому числі відчут-
тям здорового азарту і супер-
ництва. Одним словом, гра в
шашки сприяє інтелектуаль-
ному розвитку, розвитку логіч-
ного та абстрактного мислен-
ня.

Заняття з шашок проходять
в Турківській ДЮСШ «Юність»

(тренер кмс Богдан Москаль)
у понеділок, вівторок та четвер,
з 16.00 год.

ВІДКРИТИЙ КУБОК З МІНІ-ФУТБОЛУ
Минулої неділі, на Турківському міському стадіоні “Карпати”, відбувся відкритий кубок

Турківської ДЮСШ “Юність” з міні-футболу серед юнаків 2009-2010 років народження (7:7),
присвячений Дню фізичної культури та спорту в Україні. За підсумками зіграних матчів пер-
ше місце виборола команда Турківської ДЮСШ “Юність” 1 (тренер Петро Дудинець), друге
місце посіла команда села Присліп (тренер Іван Кудрич), третє – команда ДЮСШ “Юність”-2.

Переможці були нагороджені кубком за перше місце, а команди-призери – грамотами Турківської
ДЮСШ  “Юність”.

Також був визначений кращий гравець. Ним став Артур Бурич.
А перед початком турніру відбувся товариський матч між командами Турківської ДЮСШ “Юність” та

юнаками села Верхня Яблунька.Рахунок – 1:1.
Команди нагороджено почесною грамотою за участь у матчі. 

Олег МЕЛЬНИК,
заступник директора ДЮСШ “Юність”.

Виконавчий комітет та депутатський корпус Боринської селищної ради
висловлюють щире співчуття старості села Боберка Анатолію Михайло-
вичу Перогу та депутату селищної ради Володимиру Михайловичу Пе-
рогу з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Ганни  Іллівни.

Працівники Боберківського ЗЗСО  І-ІІІ ст. глибоко сумують з приводу
смерті колишньої вчительки української мови та літератури Ганни Іллівни
Періг та висловлюють щире співчуття рідним та близьким померлої.

Колектив Турківського районного суду  висловлює щире співчуття кон-
сультанту суду Степану Васильовичу Хащівському з приводу смерті
тестя

Колектив Боринського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття завучу
Любі Миколаївні Дяків з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Во-
лодимира Дмитровича.

ÉÎÑÈÏÀ ÔÅÄÀØÀ ÇÍÀÉØËÈ ÌÅÐÒÂÈÌ
Одинадцять днів тривали пошуки 68-річного жителя с.

Присліп Йосипа Федаша. Дідусь 14 вересня пішов з дому по
гриби і зник. Щодня полями, лісовими хащами проходили по-
шукові групи, сформовані з місцевих жителів, поліцейських
та інших небайдужих людей, які відгукнулись на клич про до-
помогу, але, на жаль, завжди поверталися  без результату. І
лише 25 вересня тіло присліпчанина виявили  біля потічка,
що протікає через лісовий масив.

Місцеві жителі кажуть, якщо йти до цього місця навпростець, то
віддаль буде трохи більше 2 км, але пробратися через зарослі
навіть молодій і цілком здоровій людині надзвичайно складно. В
обхід дорогою віддаль значно більша – близько 5 км. Отож невідо-
мо, яким шляхом до місця смерті йшов Йосип Олексійович. Ка-
жуть, що кількома днями раніше, під час пошуків, хтось проходив
повз це місце на віддалі кількох метрів, але покійника тоді не по-
бачили. Експертиза засвідчила, що дідусь помер природною
смертю.

Треба сказати, що випадок у Прислопі далеко не перший, але,
хотілося б вірити, що останній на Турківщині. Кілька років тому под-
ібне сталося в м. Турка. Дідуся, який пішов збирати гриби, шукали
більше тижня.

Наш кор.

Колектив Нижньояблунського ОЗЗСО  І-ІІІ ст. – ЗДО висловлює щире
співчуття вчительці початкових класів Ярославі Іванівні Магдич з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.


